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DATE GENERALE 

Prezenta documentație a fost elaborata pentru obținerea “Autorizației de Construire” privind 

amenajarea de grupuri sanitare, avizare la sanatatea populatiei si securitate la incendiu a 

Colegiului Tehnic „Latcu Voda” din oras Siret, jud. Suceava. 

 

Amplasament: este situat in oras Siret, jud. Suceava, CF 31923, conform planului de situație 

anexat prezentei documentații. 

 

 Topografie 

Orașul Siret este situat în extremitatea nord-estică a județului Suceava, pe malul drept al râului 

Siret, în imediata apropiere de intrarea sa pe teritoriul României. Coordonatele geografice ale 

localității sunt 47° 57' latitudine nordică și 26° 4' longitudine estică. 

Orașul se află la aproximativ jumătatea distanței dintre Cernăuți și Suceava, pe șoseaua 

europeană E85 (DN 2), la o distanță de 42 km de municipiul Suceava, reședința județului cu 

același nume și 5 km de granița cu Ucraina. 

Siret este un punct de tranzit, motiv pentru care s-a dezvoltat de timpuriu ca centru economic și 

comercial pe culoarul Siretului, pe drumul comercial care unea orașele dunărene de Lvov. După 

ce Marea Neagră s-a transformat la propriu într-un „lac turcesc”, vechile legături comerciale cu 

nordul Europei se sting, iar importanța Siretului scade semnificativ, lucru care duce la o decădere 

a acestuia. 

 Climă și fenomene naturale specifice 

Clima zonei este una temperat-continentală. Media anuală de temperatură este de 8 °C. Cea mai 

călduroasă lună este iulie (medie: 22 °C; maxima absolută: 38 °C la 8 iulie 1962), iar cea mai rece 

este ianuarie (minima absolută: -39,5 °C la 8 ianuarie 1958). Prin Siret trec mai mult de jumătate 

din an curenții de nord ai anticiclonului euroasiatic, iar iarna crivățul atinge viteze de peste 100 

km/h. Comparativ, vara vântul bate mai puțin de 50% din timp, iar iarna mai mult de 70%, mai 

ales sub formă de crivăț. Precipitațiile sunt maxime în luna iunie (50% din cantitatea anuală de 

500-600 l/m²) și minime în luna februarie și se manifestă sub formă de averse varași sub formă 

de „ploi mocănești” toamna. 

 

 Geologie si seismicitatea 

Orașul se află în regiunea extra carpatică a Bucovinei, într-o zonă de deal și podiș, în partea de 

nord a podișului Dragomirnei, cu o înălțime medie de 450 m și aspect vălurit. Solurile sunt în 

principal cernoziomurile vigate și argilo iluviale brune și podzolice, pretabile agriculturii 

intensive, iar pe malurile râurilor, aluviale. Înspre râul Siret, care străbate orașul pe mai mult de 8 

km, se constată fenomene de eroziune. În dreptul orașului, râul are pe malul stâng o vale foarte 

largă, de circa 4 km, prielnică agriculturii. În acest scop, s-au realizat lucrări de hidroameliorații. 

La est de oraș, pe cursul râului Siret a fost amenajat la sfârșitul anilor '80 lacul de acumulare 

Rogojești. Este închis de unbaraj de pământ omogen, prevăzut cu un evacuator de beton tip 

stăvilar. Suprafața sa este de 850 hectare, iar adâncimea maximă atinge 8 m. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Siret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Rogoje%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Rogoje%C8%99ti


 

 
 

 Seismicitatea conform STAS 11100/1-77 corelat cu Normativ P100/2013 rezulta pentru orasul 

Siret, implicit pentru zona amplasamentului zona de seismicitate "C". 

 

o CATEGORIA DE IMPORTANTA: conf. HG-766/97 - normală“C”(pentru toate corpurile); 

o CLASA DE IMPORTANTA: conf. P100-1/2013 - deosebita a II-a(Liceu); 

   normala a III-a(Cantina+Atelier scolar); 

o GRAD DE REZISTENTA LA FOC: conf. P118/99 - gradul „II”(Liceu+Atelier). 

                gradul „I”(Cantina). 

Nota: Datele temei de proiectare au fost discutate si agreate in prealabil cu beneficiarul. 

 

 Intocmit, 

 ing. Sergiu Dascalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MEMORIU DE ARHITECTURA 

 
1. DATE GENERALE 

Prezenta documentație a fost elaborata pentru obținerea “Autorizației de Construire” privind 

amenajarea de grupuri sanitare, avizare la sanatatea populatiei si securitate la incendiu a Colegiului 

Tehnic „Latcu Voda” din oras Siret, jud. Suceava. 

 Beneficiar: Oras Siret 

 Amplasamentul spațiului: este situat in intravilanul orasului Siret, CF31923, Str. Latcu Voda nr. 

15 A, Jud. Suceava, conform planului de situație anexat prezentei documentații. 

 Vecinătăți: 

Terenul este situat in intravilanul orasului Siret, Str. Latcu Voda nr. 15 A, Jud. Suceava, având 

următoarele vecinătăți, conform planșei cadastrale vizata de O.J.C.G.C. Suceava si Plansa A01: 

la Nord se învecinează – Strda Latcu Voda; 

 la Sud se învecinează   – Teren Oras Siret; 

 la Est se învecinează    – Gusul Florin; 

 la Vest se învecinează  – Strada Petru Musat/Teren Oras Siret. 

 Regimul juridic (conf. CU nr.106 din 17.10.2018): 

Terenul este situat in intravilanul localitatii. Imobilul se afla in administrarea Colegiului Tehnic “Latcu 

Voda” Siret, conf. Extras de CF 31923, fara interdictii temporare sau definitive de construire. 

 Regimul economic (conf. CU nr.106 din 17.10.2018): 

Zona se caracterizeaza prin prezenta locuintelor individuale cu regim mic de inaltime. Functiunea 

predominanta: institutii publice (conform UTR nr. 1). Parcela virana propusa pentru construirea unei 

extinderii si reabilitari grupuri sanitare. 

 Regimul tehnic (conf. CU nr.106 din 17.10.2018): 

POT maxim=35 %, CUT maxim 0.18 . Suprafata maxima a terenului este de 5470 mp. Zona este 

echipata cu retele energie electrica, gaze naturale, termice si apa-canal. Accesul pietonal si carosabil 

la amplasament se va face din strada Latcu Voda. Regim maxim de inaltime la cornisa va fi stabilit cu 

respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai 

mult de doua niveluri cladirile invecinate. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si 

posterioare ale parcelei, este impusa de o distanta minica egala cu L= H/2 la conrnisa, dar nu mai 

putin de min. 3.00 m. Distanta minima de 3 m, se majoreaza dupa cum urmeaza: 4 m in cazul cand o 

locuinta se amplaseaza fata de limi unei proprietati existente cu functie de productie sau servicii si 6 

m in cazul cand o locuinta se amplaseaza fata de un calcan al unei utilitati productive existente pe 

parcela. 

Priectul va fi verificat la cerintele de calitate prevazute de legislatia in vigoare, care vor fi 

exemplificate de proiectant in partea scrisa. 

Nu vor fi afectate rezistenta si stabilitatea constructiei. 

 

Nota: Datele temei de proiectare au fost discutate si agreate in prealabil cu beneficiarul. 

 



 

 
 

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE AMPLASAMENTULUI 

 Natura terenului de fundare – stabil si neinundabil,  

 presiunea convențională la 1,10 m  Pconv. =200 kPa; 

 nivelul hidrostatic    Nh = cca 6.00 +/- 0,50 m adâncime (nu se impun 

drenuri) 

 d.p.d.v. al săpăturii    terenul este tare; 

 mediul construit    locuinte, scoli cu P, S+P+2E; 

 categoria de folosință    parcelă construibilă 

 zona seismică conf. Normativ P100-1/2013: IMR-100 ani, ag =  0,20 g; Tc = 0,7 

 zona eoliană  conf. Cod CR 1-1-4-2012: IMR - 50 ani, vv= 38 m/sec; qref.= 0,6 kPa 

 zona de zăpadă conf. Cod CR 1-1-3-2012: IMR - 50 ani; S0,k = 2,5 kN/mp; 

 panta terenului teren cu o panta de 3˚; exista in mod natural pantele care să asigure 

drenarea apelor de suprafață dinspre construcția proiectată; 

 de asemeni, pentru a preveni infiltrarea și cantonarea apelor în zona fundațiilor, instalațiile 

de apă și canalizarea vor fi realizate etanș și vor fi montate în canal de protecție astfel încât 

să nu fie afectate la tasarea clădirii; 

 

3. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR 

A. Tipul construcției:  construcție existenta-Liceu (nu se intervine la infrastructura sau 

suprastructura constructiei)  

 Clădirea are dimensiunile de: 52.45 m  x 45.70 m; 

 Suprafața construita la sol: Sc  = 1462.12 mp; 

 Suprafața desfășurată: Sd= 3516.36 mp; 

 Înălțimea construcției: la coama: 10.12 m/ 11.43 m; la streașină: 7.20 m/8.60 m. 

 Structura constructiva:  

o Fundații: continue si izolate din beton armat; 

o Pereți:  cadre din beton armat si inchideri din zidarie de caramida plina modul 

vechi, legate cu grinzi si centuri din beton armat; 

o Planșee: din beton armat la cotele -1.30 m,  ±0.00 m, +1.85 m, 3.50 m, 5.00 m, 7.00 

m  si 8.00 m; 

o Șarpantă: lemn; 

o Invelitoare: tabla ondulata tip Lindab si tabla lisa zincata; 

PARTER 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Windfang  Windfang  5.63 
Hol intrare+Casa Scarii Hol intrare+Casa Scarii 28.69 
Secretariat 1 Secretariat 1 15.81 
Secretariat 2 Secretariat 2 15.81 
Spatiu depozitare  Spatiu depozitare  3.88 
Hol secundar Hol secundar 27.66 
Hol Caserie Hol Caserie 2.53 
Caserie Caserie 10.56 



 

 
 

G.S. Profesori B G.S. Profesori B 4.71 
G.S. Profesori F G.S. Profesori F 14.88 
Sala Profesri (Cancelarie) Sala Profesri (Cancelarie) 67.56 

Hol intrare profesori Hol intrare profesori 11.09 

Camera depozitare Camera depozitare 7.26 

Sala Clasa 1 Sala Clasa 1 50.31 

Sala Clasa 2 Sala Clasa 2 50.31 

Sala Clasa 3 Sala Clasa 3 50.31 

Sala Clasa 4 Sala Clasa 4 50.31 

Sala Clasa 5 Sala Clasa 5 54.11 

Sala Clasa 6 Sala Clasa 6 63.84 

Sala Clasa 7 Depozit Carti sala de lectura 29.61 

Sala Clasa 8-Atelier textile Sala Clasa 7-Atelier textile 28.95 

Sala Clasa 9 Sala Clasa 8 61.11 

Sala Clasa 10 Sala Clasa 9 61.42 

Coridor principal+Casa Scarii Coridor principal 139.02 

Casa Scarii 14.13 

G.S. Fete G.S. Fete 14.73 

G.S.Baieti G.S.Baieti 13.19 

Hol Baie+G.S. Baieti 2 G.S. Baieti 2+G.S. Fete 2 21.61+13.50 

G.S. G.S. 3.31 

G.S. Cabinet G.S. Cabinet 3.57 

Hol intrare elevi Hol intrare elevi 16.30 

Hol principal Hol principal 82.23 

Casa Scarii Casa Scarii 14.20 

Casa scarii 2 Casa scarii 2 12.14 

Biblioteca Sala de lectura 91.23 

Camera material didactic Camera material didactic 22.36 

Hol Hol 2.05 

Camera administrator Camera administrator 25.41 

Cabinet medical Cabinet medical 18.83 

Hol cabinet Hol cabinet 2.20 

Vestiar personal Vestiar personal 3.36 

TOTAL PARTER =  Su = 1229.72 mp 

   
ETAJ 1 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Birou Contabil Birou Contabil 7.42 

Hol intrare+Casa Scarii Hol intrare+Casa Scarii 30.66 

Sala Profesori(cancelarie) Sala Profesori(cancelarie) 33.06 

Birou director Birou director 18.68 

Hol secundar Hol secundar 24.57 

Hol Hol 7.39 

Contabilitate Contabilitate 15.81 

Laborator Chimie Laborator Chimie 67.56 

Camera material didactic 

lab. chimie 

Camera material didactic 

lab. chimie 

14.79 

Coridor Principal+Casa Scarii Coridor Principal 128.51 

Casa Scarii 14.13 



 

 
 

Sala clasa 1 Sala clasa 1 50.31 

Sala clasa 2 Sala clasa 2 50.31 

Sala clasa 3 Sala clasa 3 50.31 

Sala clasa 4 Sala clasa 4 50.31 

Sala clasa 5 Sala clasa 5 54.11 

Sala clasa 6 Sala clasa 6 28.47 

Sala clasa 7 Sala clasa 7 61.42 

Sala clasa 8 Sala clasa 8 61.11 

Sala clasa 9 Sala clasa 9 56.54 

Sala clasa 10 Sala clasa 10 61.11 

Sala clasa 11 Sala clasa 11 61.42 

G.S. Fete G.S. Fete 14.73 

G.S. Baieti G.S. Baieti 13.19 

Hol Baie+G.S. Fete 2 G.S. Baieti 2+G.S. Fete 2 21.61+13.50 

Laborator informatica Laborator informatica 63.84 

Birou Laborant Birou Laborant 9.69 

Camera material didactic 

lab. info. 

Camera material didactic 

lab. info. 

9.63 

Camera radio Camera radio 16.04 

Hol Principal+Casa Scarii Hol Principal 62.71 

Casa Scarii 16.66 

Casa Scarii Casa Scarii 12.14 

Cabinet Psihologic Cabinet Psihologic 22.36 

Vestiar Personal Vestiar Personal 3.36 

TOTAL ETAJ 1 =  Su = 1227.46 mp 

   
ETAJ 2 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Casa Scarii Casa Scarii 12.14 

Sala Clasa 1 Sala Clasa 1 60.48 

Sala Clasa 2 Sala Clasa 2 61.11 

Sala Clasa 3 Sala Clasa 3 61.42 

Sala Clasa 4 Sala Clasa 4 21.03 

Sala Clasa 5 Sala Clasa 5 28.47 

Sala Clasa 6 Sala Clasa 6 61.11 

Hol+Casa Scarii Hol 62.71 

Casa Scarii 16.66 

Laborator informatica Laborator informatica 61.42 

Camera material didactic 

lab. info. 

Camera material didactic 

lab. info. 

22.36 

Hol Baie+G.S. Fete G.S. Baieti+G.S. Fete 21.61+13.50 

TOTAL ETAJ 2 =  Su = 504.02 mp 

TOTAL  Su = 2961.20 mp 

 

 Suprafața utila propusa: 2961.20 mp; 

 Categoria de importanta: conf. HG-766/97 - normala  “ C ”; 

 Clasa de importanta: conf. P100-1/2013 - deosebită a II-a; 

 Grad de rezistenta la foc: conf. P118/99 - gradul „II”; 

 



 

 
 

B. Tipul construcției:  construcție existenta-Atelier Scolar (nu se intervine la infrastructura sau 

suprastructura constructiei)  

 Clădirea are dimensiunile de: 17.90 m  x 13.80 m; 

 Suprafața construita la sol: Sc  = 239.33 mp; 

 Suprafața desfășurată: Sd= 322.16 mp; 

 Înălțimea construcției: la coama: 8.24 m/ 9.50 m; la streașină: 5.28 m/8.00 m. 

 Structura constructiva:  

o Fundații: continue din beton armat; 

o Pereți:  cadre din beton armat si inchideri din zidarie de caramida plina modul 

vechi, legate cu grinzi si centuri din beton armat; 

o Planșee: din beton armat la cotele ±0.00 m, +3.80 m si 8.00 m; 

o Șarpantă: lemn; 

o Invelitoare: tabla ondulata tip Lindab si tabla lisa zincata; 

PARTER 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Hol Hol 5.36 

Laborator fizica Laborator fizica 49.87 

Camera material 

didactic 
Camera material 

didactic  
9.90 

Hol intrare Hol intrare 38.47 

Hol Hol 4.57 

Depozit 1 Depozit 1 5.83 

Depozit materiale 

curatenie 
Depozit materiale 

curatenie 
13.16 

Depozit 2 Depozit 2 26.04 

Depozit 3 Depozit 3 26.97 

Depozit 4 Depozit 4 19.57 

TOTAL Parter =  Su = 199.74 mp 

 

ETAJ 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Hol Hol 5.36 

Arhiva Spatiu Tehnic 49.87 

Depozit Depozit 9.90 

TOTAL Etaj =  Su = 69.13 mp 

 

TOTAL PARTER =  Su = 199.74 mp 

TOTAL ETAJ  =  Su = 69.13   mp 

TOTAL  Su = 268.87 mp 

 

 Suprafața utila propusa: 268.87 mp; 

 Categoria de importanta: conf. HG-766/97 - normala  “ C ”; 

 Clasa de importanta: conf. P100-1/2013 - normlă a III-a; 

 Grad de rezistenta la foc: conf. P118/99 - gradul „II”; 

 



 

 
 

C. Tipul construcției:  construcție existenta-Cantina (nu se intervine la infrastructura sau 

suprastructura constructiei)  

 Clădirea are dimensiunile de: 25.60 m  x 12.10 m; 

 Suprafața construita la sol: Sc  = 309.76 mp; 

 Suprafața desfășurată: Sd= 436.08 mp; 

 Înălțimea construcției: la coama: 7.47 m/ 6.50 m; la streașină: 4.05 m. 

 Structura constructiva:  

o Fundații: continue si izolate din beton armat; 

o Pereți:  cadre din beton armat si inchideri din zidarie de caramida plina modul 

vechi, legate cu grinzi si centuri din beton armat; 

o Planșee: din beton armat la cotele ±0.00 m, +3.80 m; 

o Șarpantă: lemn; 

o Invelitoare: tabla lisa zincata; 

 

SUBSOL 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Spatiu depozitare 1 Spatiu depozitare 1 12.11 

Hol+Casa scarii Hol+Casa scarii 28.67 

Spatiu depozitare 2 Spatiu depozitare 2 30.10 

Spatiu depozitare 3 Spatiu depozitare 3 12.06 

Spatiu depozitare 4 Spatiu depozitare 4 7.09 

TOTAL Subsol =  Su = 90.03 mp 

 

PARTER 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 
Hol intrare Hol intrare 21.26 

G.S. Elevi G.S. Elevi 2.73 

Hol Hol 14.55 

Magazie alimente Magazie alimente 12.11 

Camera protocol Camera protocol 12.40 

Vestiar Vestiar 4.95 

G.S. Personal G.S. Personal 4.48 

Hol+Casa Scarii Hol+Casa Scarii 13.41 

Camera Zarzavat Camera Zarzavat 6.70 

Camera depozitare 

vesela 

Camera depozitare 

vesela 

6.70 

Hol 2 Hol 2 6.80 

Camera refrigerare  Camera refrigerare 10.28 

Bucatarie   Bucatarie 45.25 

Sala de mese  Sala de mese 92.42 

TOTAL Parter =  Su = 254.04 mp 

 

TOTAL SUBSOL =  Su = 90.03  mp 

TOTAL PARTER  =  Su = 254.04 mp 

TOTAL  Su = 344.07 mp 



 

 
 

 

 Suprafața utila propusa: 344.07 mp; 

 Categoria de importanta: conf. HG-766/97 - normala  “ C ”; 

 Clasa de importanta: conf. P100-1/2013 - normlă a III-a; 

 Grad de rezistenta la foc: conf. P118/99 - gradul „II”; 

 

D. Tipul construcției:  construcție existenta-Anexa-Centrala Termica (nu se intervine la 

infrastructura sau suprastructura constructiei)  

 Clădirea are dimensiunile de: 6.90 m  x 6.60 m; 

 Suprafața construita la sol: Sc  = 45.54 mp; 

 Suprafața desfășurată: Sd= 45.54 mp; 

 Înălțimea construcției: la coama: 2.70 m; la streașină: 1.22 m. 

 Structura constructiva:  

o Fundații: continue si izolate din beton armat; 

o Pereți:  cadre din beton armat si inchideri din zidarie de caramida plina modul 

vechi, legate cu grinzi si centuri din beton armat; 

o Planșee: din beton armat la cotele ±0.00 m, +3.40 m; 

o Șarpantă: lemn; 

o Invelitoare: tabla lisa zincata; 

 

PARTER 

Funcţiunile existente Funcţiunile propuse Suprafeţe utile (mp) 

Centrala Termica Centrala Termica Su=34.48 

TOTAL parter =  Su=34.48  

 

 Suprafața utila propusa: 34.48 mp; 

 Categoria de importanta: conf. HG-766/97 - normala  “ C ”; 

 Clasa de importanta: conf. P100-1/2013 - normlă a III-a; 

 Grad de rezistenta la foc: conf. P118/99 - gradul „II”; 

 

4. MASURI DE INTERVENTIE 

 

4.1.  Structura construcţiei existente: 

Terenul pe care este amplasat imobilul este stabil și relativ plan, fără accidente naturale sau 

artificiale și nu este inundabil. Nu sunt indici privind agresivitatea naturală a apelor freatice din zonă 

asupra betoanelor şi metalelor. 

Colegiul Tehnic "Latcu Voda" din Siret este compus din 3 corpuri de cladire, corp Liceu (3) cu 

regim de inaltime P+2E , corp Atelier Scolar (2) cu regim de inaltime P+E  si corp Cantina (1) cu regim 

de inaltime S+P, corpuri amplasate pe parcela P31923, CF 31923-C1/C2/C3/C4/C5 a  UAT Siret si prin 



 

 
 

tema se solicita amenajarea de noi grupuri sanitare si avizarea privind sanatatea populatiei  si 

securitate la incendiu la Colegiul Tehnic “Latcu Voda” Siret. 

 

Corp Liceu 

Constructia cu destinatia actuala: de Liceu, aflata in proprietatea Colegiului Tehnic „Latcu Voda” 

amplasat pe strada Latcu Voda nr. 15 A, oras Siret, jud. Suceava, doreste a-si extinde si reabilitata 

grupurile sanitare pentru a intra in legalitate din punct de vedere al securitatii la incendiu. Imobilul 

este o constructie P+2E, cu forme rectangulare in plan si prezinta simetrie. Executia structurii de 

rezistenta a fost realizata in anul 1977, cu functiunea de liceu si  internat, ulterior si internatul 

devenind spatiu de invatamant.  

Fundatiile constructiei existente sunt fundatii izolate sub stalpi din bloc din beton simplu si 

cuzineti armati, legate cu grinzi de fundare. 

Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat: 

 Stalpi din beton armat monolit; 

 Grinzi din beton armat monolit dispuse pe ambele directii ale constructiei; 

 Plansee din beton armat monolit; 

 Scarile sunt executate din beton armat monolit; 

 Acoperisul este realizat in sistem tip sarpanta de lemn compusa din talpi popi, pane, 

contrafise, capriori; 

 Inchiderile perimetrale sunt executate din BCA si caramida de 40 cm, 30 cm, 25 cm 

grosime. 

 

Corp Atelier Scoalar 

Constructia cu destinatia actuala: de Atelier Scolar apartinand Colegiului Tehnic, aflata in 

proprietatea Colegiului Tehnic „Latcu Voda” amplasat pe strada Latcu Voda nr. 15 A, oras Siret, jud. 

Suceava, doreste a-si extinde si reabilitate grupurile sanitare pentru a intra in legalitate din punct de 

vedere al securitatii la incendiu. Imobilul este o constructie P+E, cu forme rectangulare in plan si 

prezinta simetrie. Executia structurii de rezistenta a fost realizata in anul 1977, cu functiunea de 

atelier scolar si spatii depozitare. 

Fundatiile constructiei existente sunt fundatii izolate sub stalpi din bloc din beton simplu si 

cuzineti armati, legate cu grinzi de fundare. 

Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat: 

 Stalpi din beton armat monolit; 

 Grinzi din beton armat monolit dispuse pe ambele directii ale constructiei; 

 Plansee din beton armat monolit; 

 Scarile sunt executate din beton armat monolit; 

 Acoperisul este realizat in sistem tip sarpanta de lemn compusa din talpi popi, pane, 

contrafise, capriori.; 

 Inchiderile perimetrale sunt executate din BCA si caramida de 45 cm, 30 cm, 15 cm 

grosime; 

 

 



 

 
 

Corp Cantina 

Constructia cu destinatia actuala: de Cantina apartinand Colegiului Tehnic, aflata in proprietatea 

Colegiului Tehnic „Latcu Voda” amplasat pe strada Latcu Voda nr. 15 A, oras Siret, jud. Suceava, 

doreste a-si extinde si reabilitate grupurile sanitare pentru a intra in legalitate din punct de vedere al 

securitatii la incendiu. Imobilul este o constructie S+P, cu forme rectangulare in plan si prezinta 

simetrie. Executia structurii de rezistenta a fost realizata in anul 1977, cu functiunea de Cantina si 

spatii depozitare. 

Fundatiile constructiei existente sunt fundatii izolate sub stalpi din bloc din beton simplu si 

cuzineti armati, legate cu grinzi de fundare. 

Suprastructura este alcatuita din cadre de beton armat; 

 Stalpi din beton armat monolit; 

 Grinzi din beton armat monolit dispuse pe ambele directii ale constructiei; 

 Plansee din beton armat monolit; 

 Scarile sunt executate din beton armat monolit; 

 Pereti din beton armat monolit pe partea de subsol; 

 Acoperisul este realizat in sistem tip sarpanta de lemn compusa din talpi popi, pane, 

contrafise, capriori; 

 Inchiderile perimetrale sunt executate din BCA si caramida de 45 cm,40 cm, 20 cm , 15 

cm si 10 cm grosime; 

 

4.2. Descrierea intervenţiilor proiectate: 

Pentru a aduce Colegiul Tehnic „Latcu Voda”  la nivelul standardelor europene, pentru a 

respecta normele de directiei de santate a populatiei si normele de securitate la incendiu se impun o 

serie de lucrari la corpurile de cladire existente. 

 

A. Corp Liceu 

Interioare 

 

Parter 

- Se va inchide usa cu dimensiunile 0.70x2.00 dinspre "Hol Baie" si se va creea o noua usa cu 

dimensiunile 0.90x2.10 dinspre "Hol principal" spre "G.S. Baieti 2", astfel, incaperea 

initiala(G.S.Baieti 2) fiind impartita in 2 incaperi distincte denumite "G.S. Fete 2" si G.S. Baieti 2"(Vezi 

Plansa A11); 

- In interiorul incaperii noi formate "G.S. Fete 2" se vor executa compartimentari din zidarie de 

BCA cu o grosime de 10 cm si se vor instala obiectele sanitare necesare aferente functiunii 

incaperii(4 WC, 2 chiuvete si un robinet cu jet ascendent) (Vezi Plansa A11); 

-  In interiorul incaperii "G.S. Baieti 2" se vor instala obiecte sanitare necesare aferente functiunii 

incaperii(2 chiuvete, 3 pisoare si un robinet cu jet ascendent)(Vezi Plansa A11); 

- Placarea peretilor si a planseelor din “ Camera material didactic” si “Sala de Lectura” cu saltea 

de vata bazaltica si ridurit pentru a indeplinii cerintelor la foc corespunzatoare(Vezi Plansa A19). 



 

 
 

- Se vor schimba usile aferente “Camera material didactic”, “Sala de Lectura” si “Secretariat 2” cu 

usi etanse la foc 30 min cu dispozitive de autoinchidere si inchidere automata (Vezi Plansa A19); 

- Se va inchide zona “Casei Scarii” cu usa si tamplarie din PVC etansa la fum 15 min(Vezi Plansa 

A19). 

- Se va executa si creea un nou gol de fereastra, si se va procura si monta o fereastra din PVC cu 

dimensiunile de 1.60 x 1.00 m, care va asigura admisia de aer in Casa Scarii. 

- De asemenea se vor executa 3 noi goluri de fereastra ( Hol intrare+Casa Scarii, Coridor principal 

+ Casa scarii si Casa scarii), si se vor porcura si monta ferestre din PVC cu dimensiunie de 1.60 x 1.00 

m, care vo asigura admisia de aer in casele de scari. 

 

Etaj 1 

- Se va inchide usa cu dimensiunile 0.70x2.00 dinspre "Hol Baie" si se va creea o noua usa cu 

dimensiunile 0.90x2.10 dinspre "Hol principal" spre "G.S. Fete 2", astfel incaperea initiala(G.S.Fete 2) 

fiind impartita in incaperi distincte denumite "G.S. Fete 2" si “G.S. Baieti 2"(Vezi Plansa A12); 

- In interiorul incaperii noi formate "G.S. Fete 2" se vor executa compartimentari din zidarie de 

BCA cu o grosime de 10 cm si se vor instala obiectele sanitare necesare aferente functiunii 

incaperii(6 WC, 2 chiuvete si un robinet cu jet ascendent) (Vezi Plansa A12); 

-  In interiorul incaperii" G.S. Baieti 2" se vor instala obiectele sanitare necesare aferente 

functiunii incaperii(2 chiuvete, 3 pisoare si un robinet cu jet ascendent)(Vezi Plansa A12); 

- Se vor schimba usile aferente “ Camera material didactic laborator chimie”, “Laborator Chimie” 

cu usi etanse la foc 30 min cu dispozitive de autoinchidere si inchidere automata (Vezi Plansa A20); 

- Se va inchide zona “Casei Scarii” cu usa si tamplarie din PVC etansa la fum 15 min (Vezi Plansa 

A20). 

- Procurare si montare a 2 ferestre pentru admisie aer (minim  1 m2) in “Casa Scarii” si “Hol + 

Casa scarii” 

 

Etaj 2 

- Se va inchide usa cu dimensiunile 0.70x2.00 dinspre "Hol Baie" si se va creea o noua usa cu 

dimensiunile 0.90x2.10 dinspre "Hol principal" spre "G.S. Fete 2", astfel incaperea initiala(G.S.Fete 2) 

fiind impartita in incaperi distincte denumite "G.S. Fete 2" si G.S. Baieti 2"(Vezi Plansa A13); 

- In interiorul incaperii noi formate "G.S. Fete 2" se vor executa compartimentari din zidarie de 

BCA cu o grosime de 10 cm si se vor instala obiectele sanitare necesare aferente functiunii 

incaperii(6 WC,2 chiuvete si un robinet cu jet ascendent) (Vezi Plansa A13); 

-  In interiorul incaperii" G.S. Baieti 2" se vor instala obiectele sanitare necesare aferente 

functiunii incaperii(2 chiuvete, 4 pisoare si un robinet cu jet ascendent) (Vezi Plansa A13); 

- Se va inchide zona “Casei Scarii” cu usa si tamplarie din PVC etansa la fum 15 min (Vezi Plansa 

A21). 

- Procurare si montare a 2 ferestre pentru admisie aer (minim  1 m2) in cele 2 case de scari 

existente. 

Generale 

- Se vor executa lucrari de finisaje in camerele noi formate cu aceleasi materiale din incaperile 

aferente; 



 

 
 

- Peretii noi executati vor fi placati cu gips carton peste care se vor aplica 2 straturi de var lavabil 

alb; 

- Procurarea de tamplarie (usi) din PVC si montarea acestora; 

- Ventilatia in grupurile sanitare se va realiza prin tiraj natural mecanic, cu ajutorul ferestrele deja 

existente; 

- Realizare de placari cu gresie portelanata, antiderapanta pentru trafic intens in grupurile 

sanitare; 

- Realizare de placari cu faianta de culoare alba pana la o inaltime de 180 cm(in grupurile sanitare 

noi create); 

- Se va schimba sensul de deschidere al usilor care obtureaza holurile de evacuare ale liceului 

conform planselor de arhitectura.(Vezi plansele A19/A20/A21); 

- Se vor schimba functiunile unor incaperi conform tabelului de mai sus. 

 

Exterioare 

Se vor executa lucrari de finisaje conform finisajelor exterioare, in urma crearii noilor goluri; 

 

B. Corp Atelier Scolar 

 

Interioare 

 

Parter 

- Nu se vor executa modificari la parter. 

  

Etaj  

- Placarea planseului din “Spatiu Tehnic” cu saltea de vata bazaltica si ridurit pentru a indeplinii 

cerintelor la foc corespunzatoare (Vezi Plansa A24). 

- Se va schimba usa aferenta “Spatiu tehnic”, cu usa etansa la foc 30 min cu dispozitive de 

autoinchidere si inchidere automata (Vezi Plansa A24); 

- Se vor schimba functiunile unor incaperi conform tabelului de mai sus. 

 

Exterioare 

Modificarile efecutate la interior nu necesita modificari exterioare; 

 

 

C. Corp  Cantina 

 

Interioare 

 

Subsol 

- Nu se vor executa modificari la subsol. 

 

 



 

 
 

Parter 

- Se va modifica sensul de deschidere a usilor, in sensul deplasari spre exterior, aferente “Sala de 

mese” si “Bucatarie”(Vezi Plansa A34); 

- Se vor schimba functiunile unor incaperi conform tabelului de mai sus. 

Exterioare 

Modificarile efecutate la interior nu necesita modificari exterioare; 

 

D.  Corp Anexa  (Centrala Termica) 

 

- Placarea planseului cu saltea de vata bazaltica si ridurit pentru a indeplinii cerintelor la foc 

corespunzatoare (Vezi Plansa A19). 

 

Lucrari rezultate in urma SSI: 

- Stingatoare manuale si transportabile cu pulbere conform SSI; 

- Pichet de incendiu exterior dotat conform SSI; 

- Procurare si montare Instalatie de detectie si semnalizare incendiu (Sistem ECS) conform 
SSI si planse instalatii; 

- Procurare si montare ilumintat de siguranta conform SSI si planse instalatii; 

- Procurare si montare instalatie de paratrasnet conform SSI si planse instalatii; 

- Procurare si  montare hidranti exteriori si interior conform SSI si planse instalatii; 

- Procurare si montare ochiuri de geam amplasate in treimea superioara a casei scarii cu 
deschidere manuala si automata, si trape admisie aer amplasate la baza casei scarii 
conform SSI si planse instalatii; 

- Executie rezerva de apa necesara pentru stingerea incendiilor plus statia de pompe 
aferenta acesteia. 
 

 
La amenajarea spatiilor s-au respectat  urmatoarele prevederi: 

 conform  Art. 3. din ordinul 1955 din 18/10/1995  - (1) unitatea pentru ocrotirea, educarea 
şi instruirea copiilor şi tinerilor este amplasata respectand normelor privind protecţia 
sanitară faţă de nocivităţi - în zone ferite de surse de poluare a atmosferei şi de zgomote, în 
afara arterelor de mare circulaţie - având orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă 
şi ale amfiteatrelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcţie de zonele climatice. 
Între clădirea unităţii şi accesul în curtea acesteia este prevăzut un spaţiu verde cu lăţimea 
de 25 m, cu rol şi în reducerea influenţei zgomotului stradal. (3) Terenul aferent unităţilor 
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor permite desfăşurarea în aer liber a 
activităţilor copiilor şi tinerilor, asigurând pentru aceasta: - minimum 20 m2 pentru un copil 
antepreşcolar sau preşcolar; - între 10 şi 50 m2 pentru un elev, pe tură, în funcţie de factorii 
geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul unităţii (cu sau fără internat şi cantină).De 
asemenea, terenul împiedica băltirea apei pluviale. 

 conform  Art. 9. din ordinul 1955 din 18/10/1995- pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate 
de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, sunt asigurate următoarele condiţii ale 
regimului de încălzire: a) oscilaţiile de temperatură din interiorul încăperilor nu vor depăşi 
2▫C pe perioada în care copiii şi tinerii se află în încăperile respective; b) diferenţele dintre 
temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a anexelor (coridoare, 



 

 
 

vestiare ş.a.) nu vor depăşi 2▫C pentru unităţile de antepreşcolari şi preşcolari şi 3▫C pentru 
unităţile şcolare şi de învăţământ superior; c) sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să 
permită degajarea de substanţe toxice în încăperi.  

 conform  Art. 10. din ordinul 1955 din 18/10/1995-(1) Toate încăperile destinate copiilor şi 
tinerilor sunt ventilate natural. Mijloacele de ventilaţie asigura o primenire a aerului de cel 
puţin 3 schimburi pe oră în sălile de clasă şi de cursuri pentru elevi şi studenţi şi 5 schimburi 
pe oră în grupurile sanitare. (2) Viteza curenţilor de aer din încăperile destinate copiilor şi 
tinerilor nu va depăşi 0,3 m/s. (3) Ventilaţia prin deschiderea ferestrei se va realiza în aşa fel, 
încât să se evite disconfortul termic şi să se asigure înlăturarea continuă a aerului viciat. (4) 
Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile au o suprafaţă totală de 
cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora este spre interior şi în 
sus. (5) Încăperile destinate copiilor şi tinerilor se vor ventila în pauzele din timpul 
programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii şi tinerii vor 
părăsi obligatoriu încăperea. 

 conform  Art. 11. din ordinul 1955 din 18/10/1995-(1) În încăperile destinate activităţii 
copiilor şi tinerilor se asigura un iluminat natural direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5. (2) 
La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stângă. Se va evita reducerea 
iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori închise folosite la 
zugrăvirea interioarelor. (3) Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, în funcţie de 
specificul şi dificultatea sarcinii vizuale (tablă, loc de lucru în ateliere, săli de lectură, săli de 
desen ş.a.). (4) Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spaţiilor în care 
se desfăşoară activitatea, să evite efectele de pâlpâire (stroboscopic), fenomenele de 
strălucire şi de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare 
corp de iluminat vor fi utilizate tuburi de cel puţin două de culori diferite, prevăzute cu grile 
protectoare pentru evitarea accidentelor. (5) În exploatarea sistemelor de iluminat se vor  
avea în vedere prevederile normativelor referitoare la verificarea instalaţiilor electrice şi la 
înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea periodică a echipamentului de iluminat şi a suprafeţelor 
reflectorizante din încăpere (geamuri, pereţi, tavan). 

 obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti au fost asigurate în conformitate cu 
prevederile STAS 1478-90 (tabelele nr. 7 şi nr. 8); 
 

5. UTILITATI 

 Incălzirea: prin surse proprii (C.T. pe combustibil solid-Lemn) 

 Racordul electric: se realizează de către personalul de specialitate autorizat; 

 Alimentare cu apa: racordat la reteaua locala; 

 Canalizare: racordat la reteaua locala; 

 Ape pluviale: liber la teren si prin rigole la canalizarea interioara; 

 

S teren: 5470 mp 

Sc existent = 2056.75 mp    Sc propus = 2056.75 mp  

Sd existent = 4320.14 mp   Sd propus = 4320.14 mp   

 

P.O.T.PROPUS = 37.60 %    C.U.T.PROPUS = 0.789 

6. VALOAREA CONSTRUCTIEI – este de 777.155,46 RON (a se vedea devizul anexat) 

 Nota: Valoarea reala a construcției se va stabili pe baza facturii si situației de lucrări finale, 

întocmite la terminarea lucrărilor. 



 

 
 

 

7. OBLIGATIILE CONSTRUCTORULUI 

 Respectarea NTSM si PSI; 

 Respectarea proiectului avizat conf. Legii 10/95 privind calitatea in construcții 

 Sesizarea investitorilor asupra neconformităților si neconcordantelor constatate in proiecte, 

in vederea soluționării; 

 Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate in condițiile legii si numai pe 

baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 

 Asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili 

tehnici cu execuția atestați; 

 Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze 

determinante ale execuției si asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, in scopul 

obținerii acordului de continuare a lucrărilor; 

 Soluționarea neconformităților, a defectelor si a neconcordantelor apărute in fazele de 

execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

 Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, 

precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute in 

proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor stabilite de 

proiectanți cu acordul investitorului; 

 Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, 

certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor 

esențiale, precum si gestionarea probelor -martor; înlocuirea produselor si a procedeelor 

prevăzute in proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate si numai pe baza soluțiilor 

stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 

 Respectarea proiectelor si a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate 

corespunzător cerințelor; 

 Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru 

care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

 Obținerea avizelor necesare derulării investiției; 

 Respectarea proiectului tehnic si a programului de urmărire a calității construcției – prin grija 

dirigintelui de șantier; 

 Respectarea planșei de trasare – planșa A01; 

 Păstrarea legăturii cu organele locale pe durata executării lucrării; 

 Asigurarea asistentei tehnice si cu detalii pe durata executării lucrărilor. 

 Conform Legii nr. 10/1995, beneficiarul are obligația de a începe lucrările de construcție pe 

baza unui proiect tehnic si al detaliilor de execuție. 

 Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligația de a anunța începerea lucrărilor cu 30 de 

zile înainte, I.S.C. Suceava 

 

 



 

 
 

9. NORME DE PROTECTIA MUNCII 

 La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de protecția muncii prevăzute de legislația 

in vigoare. De asemenea vor fi respectate: 

 Legea 90/1996 privind protecția muncii ; 

 Norme generale privind protecția muncii ; 

 Regulamentul MLPAT9/N/15.03.1993- privind protecția si igiena muncii in construcții; 

 Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime; 

 Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție 

individuala; 

 Normative generale de prevenirea si stingerea incendiilor ; 

 Ord. MLPAT 20 N/11.07.1994 – Normativ C300-1994 ; 

 Hotărârea 300/02.martie 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru 

șantierele temporare sau mobile ; 

 Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor. 

10.  FOLOSITE LA DIMENSIONAREA SI ALCATUIREA ELEMENTELOR STRUCTURALE 

La elaborarea documentatiei s-au utilizat următoarele normative si STAS-uri in vigoare: 

 P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru 
clădiri 

 SR EN 1991 -1-
1:2004 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 
Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri 

 SR EN 1991 -1-
1:2004/AC:200
9 

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. 
Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru 
construcţii 

 CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra construcțiilor 

 CR 0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in constructii. 

 CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării si actiuni asupra construcțiilor. 
Acțiunea vântului 

 SR EN 1993-1-
1:2004/AC:201
2 

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale 
şi reguli pentru clădiri 

 SR EN 1993-1-
1:2006 

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi 
reguli pentru clădiri 

 NP 112 – 2014  Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa. 

 NE 012-1/2007 Normativ pentru producerea si executarea lucrărilor din beton, beton 
armat si beton precomprimat. PARTEA 1: Producerea betonului 

 NE 012/2-2010             Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton 
armat şi beton precomprimat-PARTEA 2: Executarea lucrărilor din beton. 

 Cod NP-005 - pentru constructii din lemn 



 

 
 

03/2003 

 NE 018-2003-                       

pentru constructii din lemn 

11. CONCLUZII 

Colegiul Tehnic "Latcu Voda" Siret, este compus din 3 corpuri de cladire analizate separat din punct 
de vedere al sigurantei la foc dupa cum urmeaza: 

-corp “Liceu” impreuna cu corp ”Atelier Scolar” formeaza un singur compartiment de 

incendiu, si conform art. 2.1.8. cu tabela 2.1.9. din Normativ P 118 – 99, COMPARTIMENTUL 

DE INCENDIU, se încadrează  în gradul II de rezistenţă la foc; 

-corp “Cantina” formeaza un compartiment de incendiu, si conform art. 2.1.8. cu tabela 

2.1.9. din Normativ P 118 – 99, CANTINA, se încadrează  în gradul II de rezistenţă la foc; 

• Având in vedere structura constructivă, precum şi amenajările propuse, putem aprecia o 
stabilitate corespunzătoare în caz de incendiu  a construcţiei analizate, astfel încât incendiul să 
poată fi localizat şi stins înainte ca structura de rezistenţă să-şi piardă capacitatea portantă, atât pe 
ansamblu cât şi pe elementele componente; 
• Construcţia proiectată se încadrează în nivelurile de performanţă prevăzute de 
reglementările tehnice în vigoare. Soluţiile constructive şi de echipare cu instalaţii utilitare, 
corespund cerinţelor investitorului şi sunt compatibile destinaţiei, şi capacităţii obiectivului; 
• Categoria de importanţă a construcţiilor (Corp”Liceu”, Corp”Atelier Scolar” si Corp 
“Cantina”) (stabilită conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997) este C – construcţie de 
importanţă normală, nemodificată faţă de situaţia iniţial autorizată; 
• Clasa de importanţă a construcţiilor (Corp”Liceu”, Corp”Atelier Scolar” si Corp “Cantina 
(stabilită conform Normativului P100-1/2006) este III – normală şi conform noului Normativului 
P100-1/2013 se menţine şi este valabilă pentru caracterul permanent propus; 
• Toate materialele utilizate corespund cu specificaţiile tehnice, determinate în laboratoare 
abilitate de încercări, iar firmele producătoare deţin Agrementul Tehnic European (CE) conform H.G. 
nr. 622/21.04.2004; 
• În execuţie, modificările ce se aduc prezentei documentaţii, cât şi cele datorate eventualelor 
aspecte neprevăzute, vor fi  avizate în scris de către beneficiar şi proiectant; Nerespectarea şi/sau 
modificarea detaliilor de execuţie din prezentul proiect, făcute fără acordul proiectantului, scuteşte 
pe acesta de orice responsabilitate implicită; 
• Vor fi respectate toate normele de protecţia şi igiena muncii, prevăzute de legislaţia în 
vigoare; Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii publicat de MLPAT cu ordinul 
nr. 9/N/15.03.1993 şi Normele republicane de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii şi 
Ministerul Sănătăţii nr. 34 şi 60/1975; nr. 110 şi 39/1997; 
• Vor fi respectate toate normele si reglementarile Ordinului 1955 din 18/10/1995 din 
Monitorul Oficial al Romaniei. 
 

• Documentaţia vizată spre neschimbare va fi respectată întocmai. Pentru eventuale 
modificări se va solicita o nouă Autorizaţie de Construire. 

Nota: Prezenta documentație se folosește numai pentru obținerea AUTORIZATIEI DE 

CONSTRUCTIE. 

INTOCMIT, 

              arh. CRISTIAN ISTRATI 


